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 السابعةالمحاضرة 

 مادة التنظيم اإلداري

 الفوج أ(السداسي الثاني )

 األستاذ توفيق السعيد

 المبحث الثاني: خصائص القانون اإلداري

يتميز القانون اإلداري كفرع من فروع القانون العام الداخلي بمجموعة من الخصائص 

عنها، وتتجلى هذه  والسمات تميزه عن باقي فروع القانون األخرى وتؤكد استقالليته

 الخصائص في كون:

 القانون اإلداري قانون حديث النشأة. -

 القانون اإلداري قانون قضائي. -

القانون اإلداري قانون مرن أو غير مقنن. -

 العمومية. قانون القوةالقانون اإلداري  -

 الفرع األول: حداثة نشأة القانون اإلداري

لى حدود النصف الثاني من القرن التاسع تعود نشأة القانون اإلداري وتطور نظرياته إ

عشر وذلك بفضل الدور الريادي الذي قام به كل من الفقه والقضاء اإلداريين الفرنسيين في 

جعل قواعده متميزة عن قواعد القانون الخاص ومستقلة عن قواعد القانون المدني، كما أن 

ه اآلن. ولهذا فالقانون نشأة نظرياته تمت على عدة مراحل حتى استقرت على ما هي علي

اإلداري يعد قانون حديث المنشأ إذ ما قورن بالقانون المدني الذي ترجع أصول نشأته إلى 

 العصر الروماني.

ويذهب بعض فقهاء القانون اإلداري إلى أن النشأة المتأخرة للقانون جاءت نتيجة مجموعة 

شأة القانون اإلداري وأيضا حداثة من العوامل منها تأخر بروز الوحدات اإلدارية الضرورية لن

فكرة الفصل بين شخصية الحكام وذواتهم والشخصية القانونية للدولة حيث جاء االعتراف 

للدولة بالشخصية المعنوية أو االعتبارية المتميزة عن شخصية المسيرين متأخرا، وأيضا 

صفته قانونا قضائيا تأخر مجلس الدولة الفرنسي الذي أدى إلى تأخر نشأة القانون اإلداري ب
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 .من صنع هذا المجلس

، حيث 1789وعموما ترجع نشأة القانون اإلداري في فرنسا إلى عهد الثورة الفرنسية 

توضحت أحكامه ومبادئه وقواعده بعد الثورة بفضل جهود مجلس الدولة الفرنسي وما استحدثه 

 في الفقه الفرنسي من نظريات وتوجهات في القانون اإلداري.

ية فقهاء القانون اإلداري في فرنسا يذهبون إلى الربط بين نشأة القضاء اإلداري وغالب

ونشأة القانون اإلداري في فرنسا وذلك على اعتبار أن قواعد القانون اإلداري تعتبر في الغالب 

 األعم من صنع وابتكار القضاء اإلداري بصفته قضاء إنشائيا.

الصادر عن محكمة التنازع الفرنسية هو حكم  وفي هذا الصدد يمكن إدراج الحكم الشهير

، هذا الحكم الذي ميز ألول مرة في تاريخ القضاء 1873فبراير  8في  Blancoبالنكو 

اإلداري الفرنسي بين قواعد المسؤولية في القانون المدني وبين قواعد المسؤولية في القانون 

القانون الخاص وكيفها وطبقها  اإلداري، حيث استلهم القضاء الفرنسي قواعد المسؤولية في

على نظام المسؤولية في مجال القانون اإلداري وسماها المسؤولية اإلدارية وجعها تقوم على 

الخطأ أو على المخاطر مسجال بذلك استقالل قواعد المسؤولية اإلدارية عن قواعد المسؤولية 

 المدنية المبنية على أساس المسؤولية التقصيرية.

ا الحكم برأي فقهاء القانون اإلداري منعرجا أساسيا في تاريخ االجتهاد القضائي لهذا يعتبر هذ

اإلداري الفرنسي حيث عمل القضاء اإلداري على إنشاء خلق قواعد القانون اإلداري بما يتوافق 

ومتطلبات الحياة العامة سواء منها السياسية واالجتماعية وذلك من خالل إيجاد حلول لكل القضايا 

 وحة على أنظاره.المطر

وهناك من يرى أن قواعد القانون اإلداري أو بعضها على األقل قد تم تطبيقها منذ زمن بعيد، 

أي منذ أن وجدت الجماعات البشرية التي قطعت دروبا في مجال التنظيم، أما الحديث في القانون 

أن تجعل له كيان  اإلداري الحالي فهو يتميز بقواعد قانونية حديثة، ومبادئ واضحة تساهم في

 مستقل كفرع من فروع القانون.

 الفرع الثاني: القانون اإلداري قانون قضائي 

تعتبر هذه الخاصية من أبرز الخاصيات التي يتمتع بها هذا القانون، بحيث يلعب االجتهاد 

القضائي دورا محوريا في إنشاء وخلق قواعد وأحكام القانون اإلداري ذلك أن أبرز مبادئ 
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القانون اإلداري من صنع القضاء. وعلى وجه الدقة من خلق مجلس الدولة الفرنسي الذي 

أبدع في وضع الحلول العادلة لكثير من القضايا التي كانت مطروحة أمامه الناشئة عن طبيعة 

العالقات بين اإلدارة واألفراد، بمعنى أن القاضي اإلداري عندما تطرح أمامه نازلة وليس 

ريعي مع ضرورة إصدار حكم في النزاع المطروح على أنظاره باعتباره أمامه نص تش

قاضيا، فإنه يضطر إلى إعمال اجتهاده الذي يطبقه تحت ستار التفسير والحالة العلمية وشيئا 

فشيئا استطاع القضاء اإلداري أن يخلق مجموعة من المبادئ القانونية التي كونت القانون 

 .اإلداري

 قضائي مصدرا للقانون اإلداري وذلك لالعتبارات التالية:ويعتبر االجتهاد ال

فرغم أن التشريع )سواء كان مصدره الدستور، التشريع العادي..( يلعب دورا ملحوظا  -

في إنشاء بعض قواعده وأحكامه، فإن دور التشريع في هذا المجال الزال محدودا نظرا 

 الغير المتعاملين مع اإلدارة.الرتباط أحكام ومبادئ القانون اإلداري باإلدارة وب

اعتبارا ألن معامالت اإلدارة مع األغيار ونشاطاتها المتجددة والمتغيرة يصعب تقنين،  -

 أحكامها ومبادئها مرة واحدة في شكل نصوص قانونية أو تنظيمية ثابتة.

 ثم أن نشاط اإلدارة بحكم طبيعته يعرف تنوعا تبعا لتنوع وتطور مفهوم الصالح العام، -

إذ أن النصوص التشريعية المدونة قد تعجز عن إيجاد الحلول لمختلف القضايا التي يطرحها 

النشاط اإلداري، فكان لزاما على االجتهاد القضائي اإلداري استلهام الحلول والبدائل 

الضرورية بواسطة آلية تفسير الغامض من النصوص والبحث عن إيجاد حلول تستند إلى 

 فسير.روح النص موضوع الت

كما تتجلى الخاصية القضائية للقانون اإلداري من خالل الدور الذي يقوم به القاضي -

اإلداري ليس فقط في الدفاع عن امتيازات اإلدارة بما لها من سلطات خاصة وأسبقية في 

تحقيق المصلحة العامة ولكن أيضا في دوره في الدفاع عن حقوق وحريات األفراد والعموم 

ة الخاصة لألفراد والجماعات لهذا فهو يعمل على الموازنة بين المصالح وحماية المصلح

 العامة والخاصة.

ونفس المالحظة بالنسبة للقانون اإلداري المغربي، فاالجتهاد القضائي بالمغرب لعب دورا 

أساسيا في خلق وإنشاء قواعد القانون اإلداري المغربي، ويتوضح ذلك من خالل القرارات 
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، وكمثال على 1957شتنبر  27لغرفة اإلدارية بالمجلس منذ إنشائه بتاريخ الصادرة عن ا

ذلك بعض القرارات التي بثت فيها الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى، كالقرار الذي اتخذته 

، فالبنسبة لهذه القضية نجد 1960يونيو  18الغرفة اإلدارية في قضية عبد الحميد الروندة 

جلس األعلى اعتبرت أن القرار الصادر عن جاللة الملك ال يمكن أن الغرفة اإلدارية بالم

اعتباره قرارا إداريا صادر عن سلطة إدارية وبالتالي ال يمكن الطعن فيه أمام  القضاء عن 

طريق دعوى الشطط في استعمال السلطة، حيث أن قرار الغرفة اإلدارية هذا لم تعتمد فيه 

المنشأ و المنظم للمجلس األعلى ينص في  1957شتنبر  27على حكم سابق، إذ أن ظهير 

فصله األول على إمكانية الطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة في القرارات الصادرة 

عن السلطات اإلدارية وبالتالي فهو لم يحدد ولم يميز في نوعية القرارات التي تخضع لهذا 

ل ما يتمتع به من سلطات تقديرية الطعن، ولهذا كان لالجتهاد القضائي حرية االجتهاد من خال

حسب ظروف القضية المعروفة أمامه وحسب المبادئ العامة للقانون والتقاليد الدينية 

 والمجتمعة السائدة في مجتمع ما.  

 ومن أهم النظريات التي ابتدعها االجتهاد القاضي خاصة اإلداري نجد:

 و المخاطر.نظام المسؤولية اإلدارية التي بناها على أساس الخطأ  -

 نظرية الموظف الفعلي أو الواقعي. -

 نظرية األمير. -

 نظرية الظروف الطارئة. -

 نظرية القوة القاهرة. -

 نظرية المرفق العمومي. -

 نظرية أعمال السيادة أو الحكومة. -

األمر الذي أدى إلى خلق ارتباط قوي بين القانون اإلداري واالجتهاد القضائي بل أن 

 د من أهم خصائص القانون اإلداري.الصفة والسمة القضائية تع

إذن فهذه الخاصية التي يتميز بها القانون اإلداري عن غيره من القوانين األخرى تجعل 

منه قانونا من  ابتكار االجتهاد القضائي، وقد جعلت القاضي اإلداري يعلب دورا بارزا في 

إلى التأكيد على السلطة  إنشاء وخلق قواعد وأحكام هذا القانون، األمر الذي دفع بعض الفقه
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التقنينية للقاضي اإلداري. وبشكل قد يتبنى المشرع االجتهادات القضائية ويصيغها في شكل 

 نصوص قانونية إال أن هذا ال ينفي عنها الصفة القضائية.

 الفرع الثالث: القانون اإلداري قانون مرن

مدونة األحوال  المالحظ أن مختلف فروع القانون توجد في إطار مدونة، فهناك 

الشخصية، ومدونة القانون التجاري ومدونة القانون المدني، الخ... كما توجد معظم القوانين 

 الدستورية في شكل مقنن في إطار وثيقة دستورية واحدة هي الدستور.

فما يتميز به القانون اإلداري من خصائص كونه حديث النشأة، وأن جل أحكامه وقواعده 

االجتهاد القضائي فمن النتائج المترتبة عن هاتين الخاصيتين أن تجعل من القانون مستمدة من 

اإلداري مرن ومتطور باستمرار بتطور األوضاع االقتصادية واالجتماعية التي ال تعرف 

االستقرار كما هو الشأن بالنسبة للقانون المدني الذي ظل محتفظا بجذوره األولى منذ صدور 

حيث ظلت هذه المدونة محتفظة بجذورها رغم بعض التعديالت  1804مدونة نابليون سنة 

 التي تخضع لها على مر العصور.

وتبدو خاصية المرونة التي تتمتع بها قواعد القانون اإلداري في أنها تجعل من قواعد 

القانون اإلداري أكثر تجاوبا ومالئمة مع الظروف العامة المتطورة والمتنوعة، وتساهم في 

لغايات التي ينشدها المشرع اإلداري وهي: العدالة االجتماعية واإلنصاف، والمصالح تحقيق ا

العامة للمجتمع والمصلحة الخاصة لألفراد، ذلك أن تحقيق هذه الغايات يتطلب جانبا كبيرا 

من المرونة التي يجب أن تأخذ بعين االعتبار عند وضع قواعد وأحكام القانون اإلداري ألن 

ونية المرنة عند تطبيقها تعمل على تحقيق قدر أكبر من المالئمة مع متطلبات القواعد القان

 .الواقع االجتماعي واإلداري

وبناء عليه فإن عدم تقنين قواعد القانون اإلداري يساهم في ديناميكية وحركيته ويستطيع 

كما أن تغيير قواعده وأحكامه بقواعد أخرى أكثر انسجاما وتناسبا مع ما يستجد من قضايا، 

هذه المرونة تتيح له مسايرة النشاطات المتجددة لإلدارة والتي قد تمتد حتى إلى نشاط الذي 

 كانت حكر على الخواص.

وعموما هناك من الفقهاء من يدافعون على محاولة تقنين قواعد ومبادئ القانون اإلداري 

وين من شأنه أن يجمع وجمعها في إطار مدونة للقانون اإلداري ودليلهم في ذلك أن هذا التد
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التشريعات الرئيسية حتى يتيسر الرجوع إليها بعد التنسيق بينها وتدعيمها باألحكام القضائية 

المتفق حولها، واستنتاج المبادئ العامة التي تؤطرها بشكل ينسجم مع المرونة التي تسمح 

 بتطور قواعد القانون اإلداري التي تتطور حسب تطور اإلدارة والمجتمع.

ما الرأي الثاني الذي يدافع على عدم تقنين وتدوين قواعد القانون اإلداري فهو يستند في أ

دفاعه على كون قواعد القانون اإلداري يستمد قواعدها من مصادر مختلفة ومتنوعة وأن من 

شأن عدم التقنين أن يساهم في نمو قواعد القانون اإلداري. السيما وأن التقنين يضفي على 

لمدونة نوعا من الجمود وصعوبة التعديل والتغيير في مواجهة التطورات المتالحقة القواعد ا

 التي تعرفها الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية في الدولة.

وعموما نعتقد أننا سنسلك موقف وسط بين الرأيين السابقين ذلك أن مسألة التقنين والتدوين 

صوص العامة والمحددة كالمواضيع التي تهم قانون تبقى مسألة جوهرية بالنسبة لبعض الن

الوظيفة العمومية ، حيث تم جمع هذه النصوص من طرف الوزارة المكلفة بالشؤون اإلدارية 

وكذا األمانة العامة للحكومة باعتباره الجهاز الذي يشرف على الجريدة الرسمية فهذا التدوين  

ز اإلداري وسهولة تتبع النشاط اإلداري، يسهل على الباحث البحث في مهام ووظائف الجها

وفي نفس الوقت ترك بعض الجزيئات خارج نطاق التقنين حتى نضفي نوعا من المرونة 

التي تعد خاصية أساسية تتحلى بها قواعد القانون اإلداري وتجعله يواكب متطلبات النمو 

 ومسايرة التطور الذي يعرفه نشاط اإلدارة والمجتمع.

المبررات التي تريد أن تجعل من قواعد القانون اإلداري يتميز بخاصية  وعموما فمن أهم

 المرونة نجد ما يلي:

الحروب واألزمات العالمية: التي تجعل من اإلدارة الفاعل الرئيسي من أجل التغلب  -1

على آثار هذه الحروب واألزمات بالفعالية المطلوبة األمر الذي يدفع إلى اعتماد تشريعات 

 طارئة لمواجهة هذه الظروف وهذه األزمات.استثنائية و

تزايد تدخل الدول في مختلف المجاالت، وذلك بفعل التحول الحاصل في أدوار الدولة  -2

وتحولها من دولة حارسة في إطار النظرية التقليدية إلى دولة متدخلة في مختلف األنشطة مما 

 .شهد توسعا في مجال نشاط اإلدارة وتشعب عالقاتها مع األفراد

تزايد عدد السكان األمر الذي يفرض على القانون اإلداري مواكبة هذه الظاهرة عن  -3
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طريق إنشاء وتنظيم أجهزة إدارية جديدة سواء كانت مركزية أو المركزية لتقديم الخدمات 

  .وإشباع الحاجات العامة للسكان 

 الفرع الرابع: القانون اإلداري قانون القوة العمومية

وخصائص القانون اإلداري هي الطابع التحكمي الذي تتسم به قواعد هذا من أهم سمات 

القانون باعتبار أن بروز هذا القانون يرتكز باألساس على ما يفرضه من سطلة األمر 

 واإلكراه.

ذلك أن طابع السلطة العامة الذي يساعد اإلدارة على تنفيذ خدماتها في نطاق تحقيق المصلحة 

إلدارة وينظم أمورها ويجدد صالحياتها وعالقاتها مع العاملين بها العامة، فيدير نشاط ا

والمستفيدين من خدماته، فهذه الخاصية هي تمكن اإلدارة من إعطاء األوامر والتعليمات الالزمة 

لتسهيل تنفيذ أعمالها بصفة مستمرة، ويعطيها حق التنفيذ المباشر الذي يتيح لإلدارة اقتضاء ما 

للجوء إلى القضاء ومن ذلك حق االحتالل المؤقت للملك الخاص، ونزع تراه حق لها دون ا

الملكية من أجل المنفعة العامة واستفادتها من الشروط غير المألوفة في القانون الخاص، 

واستعمالها لسلطاتها التقديرية عكس ما هو معمول به في إطار القانون الخاص باعتبار أن اإلدارة 

 اإلداري يستمد وجوده من اإلدارة لذلك فهو يتميز عن  تعد سلطة عامة والقانون

 القوانين األخرى بوصفه قانون السلطة أو القوة العمومية.

 


